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Perhatikan 

dengan 

seksama  

gambar 

berikut ini!
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Pernahkah kalian membuat 

sesuatu atau melakukan 

sesuatu?

Apa yang kalian perlukan 

untuk membuat/melakukan 

sesuatu? 

bagaimana langkah-langkah 

melakukannya?



www.freepik.com

Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan 
cara membuat ( cara memainkan alat musik/ tarian daerah, cara 
membuat kuliner khas daerah, dll) dari berbagai sumber yang dibaca 
dan didengar



Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran
Setelah Mempelajari Materi Pelajaran ini kamu diharapkan dapat :

1. menentukan ciri umum teks prosedur pada teks   yang dibaca/didengar

2. mendata kata/kalimat sebagai ciri teks prosedur yang dibaca/didengar

3. menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca/didengar



www.merdeka.com

Perhatikan contoh teks prosedur berikut!

Tari Tor Tor 
Tari Tor-Tor merupakan sebuah tarian perayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. 

Tarian ini berasa dari Batak Toba, Sumatera Utara. 

Awalnya, tarian ini merupakan sebuah ritual

acara seperti upacara kematian, kesembuhan dan lain 

sebagainya

Berikut adalah gerakan tari Tor Tor. 

- Putar lagu dari daerah Sumatra Utara yang sesuai.
- Ambil posisi kedua kaki rapat. Kaki kanan agak maju sedikit

- Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh

- Gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan.



Sumber: https://www.romadecade.org/tari-tor-tor/#!

Tari Tor Tor 
- Ganti gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke 

arah kanan.

- Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit

selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan.

- Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya

sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang.

Dalam pertunjukkannya, tarian ini diiringi dengan musik gondang. Yang kemudian akan 

menimbulkan suara hentakan para penari di atas lantai. Gerakan yang dimiliki oleh Tari Tor Tor 

sangatlah sederhana. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang pertama kali mencoba tarian ini 

langsung bisa memainkannya. Gerakan tari ini terbatas pada gerakan tangan yang melambai naik 

turun secara bersamaan dan gerakan hentak kaki yang mengikuti iringan musik mangondangi atau gondang.



adalah teks untuk memberikan petunjuk agar 
seseorang dapat melakukan suatu pekerjaansecara
tepat.

Teks Prosedur 



Tujuan Teks Prosedur 

Menjelaskan kegiatan yang harus 

dilakukan agar pembaca atau pemirsa 

dapat secara tepat dan akurat mengikuti 

sebuah proses membuat sesuatu, 

melakukan sesuatu atau menggunakan 

sesuatu

blog.modalku.co.id



•Fungsi Teks Prosedur
Menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita 

lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan agar pekerjaan itu dapat terlaksana dengan 

baik 



Memiliki
panduan
langkah-

langkah yang 
harus dilakukan

Memuat aturan 
yang atau 

batasan dalam 
hal bahan atau 

langkah-langkah 
dalam melakukan 

kegiatan

Memuat 
kegiatan yang 

harus 
dilakukan 

secara urut 

CIRI CIRI TEKS PROSEDUR 



CIRI-CIRI TEKS PROSEDUR 

dari segi bahasa, yaitu:
1. kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus 
untuk melakukan  suatu  kegiatan 
2. selain kalimat perintah juga diberikan saran, dan larangan agar 
diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan, membuat (
3. penggunaan kata dengan ukuran akurat  (1/4 tepung, 5 buah 
rimpang  kunyit)
4. menggunakan kelompok  kalimat dengan batasan yang jelas 
( rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga 
membentuk segitiga sama kaki)



Jenis-jenis Teks Prosedur

Contoh: memainkan
alat musik

cara menggunakan / 
mengoperasikan sesuatu

Contoh: cara 
membuat minuman 

tradisional

Cara membuat sesuatu 
Contoh: cara

melakukan gerak tari

Cara melakukan
sesuatu



yuk, kita identifikasi teks prosedur berikut ini!

Bagi kamu yang pernah berkunjung ke Riau, pasti pernah mencicipi makanan khas dari Riau ini, bolu kemojo. Bolu 

berwarna hijau ini, memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan makanan ringan lainnya. Selain berwarna cerah, 

teksturnya pun ketika dimakan terasa lembut dan pastinya bikin nagih.

BAHAN

300 gr tepung

400 gr gula

625 ml santan + pandan

6 butir telur

Vanili

Minyak untuk olesan

LANGKAH-LANGKAH

➢ Blender daun pandan hingga halus. Setelah halus, saringkan untuk memisahkan ampasnya ke baskom yang telah 

terisi santan. Lalu aduk hingga rata.

➢ Berikutnya masukkan 300gram  tepung sedikit-demi sedikit ke santan yang telah berwarna hijau. Lalu aduk hingga 

santan menjadi kental.

➢ Kocok  6 butir telur beserta  400gram gula . Lalu campurkan dengan santan yang telah kental tadi. Dan diaduk 

hingga merata.

➢ Masukkan adonan yang telah dicampur ke loyang (bentuknya terserah kamu) yang telah diminyaki.

➢ Berikutnya, adonan yang telah dimasukkan ke loyang, masukkan ke dalam oven. Lalu tunggu beberapa menit.

➢ Setelah matang, lalu sajikan



Pertanyaan
1. apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks 
prosedur?, 
2. tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuan bahwa teks 
tersebut merupakan teks prosedurr?
3. tunjukkan kalimat/kata mana yang menunjukkan ciri 
teks prosedur?



JAWABAN:
1.  ya

2. bukti teks tersebut teks  prosedur  adalah, berdasarkan isinya dan tujuannya 

Teks 

Isi Langkah-langkah atau panduan 
membuat bolu kemojo

tujuan Memandu seseorang untuk 
membuat bolu kemojo



Ciri teks prosedur Kata/kalimat dalam teks 

Kalimat perintah Kocok 6 butir telur, masukkan 
300 tepung terigu, 

Kalimat larangan,saran Berikutnya, adonan yang telah 
dimasukkan ke loyang, 
masukkan ke dalam oven. Lalu 
tunggu beberapa menit.

Penggunaan kata dengan ukuran 
akurat

6 butir, 300 gram, 400gram, 

Menggunakan kelompok kalimat 
dengan batasan 

Aduk hingga rata, aduk hingga 
santan mengental, 



Dari kedua contoh teks prosedur “ cara melakukan
gerakan tari Tor-Tor dan cara membuat bolu kemojo”,
maka dapat kita menemukan jenis teks prosedur
tersebut yaitu cara melakukan sesuatu dan cara membuat
sesuatu.



KESIMPULAN
teks prosedur sangat diperlukan oleh seseorang yang
akan mempergunakan suatu benda atau melakukan
kegiatan yang belum jelas cara penggunaannya, selain itu
teks prosedur juga berfungsi untuk memperkenalkan atau
memberi informasi mengenai suatu proses pembuatan
mengenai sesuatu; memberikan penjelasan tentang tata
cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya.



TERIMA KASIH 


